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  أواًل : الممف السياسي

حممت منظمة التحرير الفمسطينية، الحكومة اإلسرائيمية المسؤولية الكاممة عن دعوات 
المستوطنين المتطرفين الغتيال الرئيس محمود عباس وغيرىا من الممارسات واالعتداءات 

 .االرىابية وجرائم الكراىية التي يرتكبونيا بحق شعبنا االعزل وممتمكاتو

، عمى لسان عضو المجنة التنفيذية حنان عشراوي: "إننا ندين بشدة  وقالت المنظمة في بيان ليا
تيديدات المستوطنين المتطرفين الخطيرة والجادة واستخدام لغة الكراىية والتحريض التي تستيدف 

 ممصقات تدعو إلى اغتيالو".  الرئيس محمود عباس عبر توزيع

 وكالة وفا المصدر: 

 عباس محمود لمرئيس اسرائيمي استيداف من" فتح" الفمسطيني الوطني التحرير حركة حذرت 
 التحرر حركة بقائد مساس أي عن كاممة المسؤولية االحتالل حكومة وحّممت ،"مازن ابو"

 .الفمسطيني الشعب رئيس الوطنية،

 ممصقات ،الفكرية والتعبئة والثقافة اإلعالم مفوضية عن صدر بيان في" فتح" واعتبرت 
 لجريمة إرىاصات" جنوده وبحماية االحتالل جيش حواجز عمى المثبتة االرىابيين  المستعمرين

 ".جيشيم وقيادة وحكومتيم لممستوطنين، الناظمة اإلرىابية العقمية عن وتعبيرا العصر،

 مفوضية االعالم بالمحافظات الجنوبيةالمصدر: 

 

 جدية مصالحة" إلى حماس حركة اشتية، محمدد.  فتح حركة في المركزية المجنة عضو دعا 
يشبو  السائد والمزاج الحالية المرحمةموضحًا أن  ،"اإلسرائيمية االعتداءات لجم أجل من وحقيقية

 ". 7321 عام انتفاضة تسبق يتال"االوضاع 

 والمزاج االحتالل، قوات مع مسدود طريق إلى وصمنا: " لميادينا في لقاء مع قناة  اشتية وقال
 األرض تمييد تحاول إسرائيل" أن إلى الفتاً  ،"7321 انتفاضة قبل نفسو الضفة في اآلن السائد
 ". القرن صفقة لفرض

  قناة الميادينالمصدر: 
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 متشددة؛ صياغة قدمت حماس حركة إن: فتح حركة باسم الناطق سيف أبو عاطفد.  قال 
 تحتوي لم حمساوية ورقة ىو لفتح، قدم ما أن إلى الفتاً  ،7171 عام الموقع القاىرة اتفاق لتجاوز

 .موقفيا في تقدماً 

 وكل إعالمي سجال في تدخل لن حركتو أن ،(الوطن استيديو) برنامج خالل سيف، أبو وأوضح
 بتحقيق لو عالقة ال حماس تشترطو ما أن إلى الفتاً  حماس، لحركة شروط ىو ليا قدم ما

 .المصالحة

 اتفاق: األول بالمصالحة اتجاىين وىناك حمساويًا، شأناً  ليست غزة في اإلجراءات: "وأضاف
 شكميا التي العميا والمجنة المركزي، المجمس قبل من الالزمة التدابير اتخاذ أو 7171 القاىرة

 ". المجمس

 الخيارات تدرس الفمسطينية والقيادة غزة، قطاع ضد جاىزة جديدة إجراءات توجد ال: "واستكمل
 . حمو عمى نتباكى كي شيئاً  يقدم لم التشريعي، المجمس أن معتبراً  ، الوحدة الستعادة المتاحة

  دنيا الوطنالمصدر: 

 محطة لتشغيل إجراءات بدء عن الفمسطيني االستثمار صندوق رئيس  مصطفى محمد أعمن
 .إنتاجيا فاعمية لزيادة إسرائيل من بالغاز غزة قطاع في الوحيدة الكيرباء توليد

 تخطيط خطوات ببدء تتعمق اإلجراءات إن الصينية،( شينخوا) أنباء لوكالة  مصطفى وأوضح
 لحل المساعي اطار في وذلك غزة، قطاع في الكيرباء توليد لمحطة الغاز أنبوب لمرور الطريق

 بالغاز  المحطة وتشغيل الكيرباء من احتياجاتو في كبير عجز من يعاني الذي غزة قطاع أزمة
 العامين خالل مباحثات، مشيرًا الى اجراء   واط ميجا 741 إلى 01 من إنتاجيا سيرفع

 أبدت وقد لممحطة الغاز ايصال عممية لتسييل دولية أطراف من بدعم إسرائيل مع الماضيين
 .ذلك عمى موافقتيا سابقا االسرائيمية الحكومة

 الموافقات وأخذ مساره مخطط تحديد بعد األنبوب مسار لبناء بالتحضير اآلن يتم أنو وذكر
 الذي المشروع وسيكمف داخمية، تصاريح إلى ويحتاج إسرائيل أراضي في سيكون ألنو الالزمة
 .الفمسطينية السمطة تتحممو أمريكي دوالر مميون 21 غزة قطاع داخل إلى سيمتد

  وكالة االنباء الصينية المصدر: 
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 الحكومة: ممف  ثانياً 

 وزارة لمقر اإلسرائيمي، االحتالل قوات اقتحام بشارة، شكري والتخطيط المالية وزير نفى    
 .اهلل رام في والتخطيط المالية

 من وعدد وأنو الوزارة، مقر تقتحم لم االحتالل قوات أن ،"وفا" مع ىاتفي اتصال في بشارة وأكد
 .الخبر بيذا سماعيم عند إلييا ىبوا بالوزارة، المسؤولين

  وكالة وفا : المصدر

 : ممف االحتالل واالستيطان ثالثاً 

 متأثرا ،(عوامأ 4) عابد أبو ياسر أحمد الطفل استشياد عن الثالثاء، مساء وزارة الصحة  أعمنت 
العودة  لمسيرات اإلسرائيمي االحتالل قوات قمع اءر  ج   ،ةالماضي الجمعة بيا اصيب التي بجروحو،

 .يونس نخا شرق السممية

  وزارة الصحة : المصدر

 : الممف العربي  والدولي  رابعاً 

 الرئيس بحياة لممساس" االرىابية المستعمرين المستوطنين" دعوات العربية الدول جامعة دانت 
 تحريضية تصريحات مع" ومتوافقة منسجمة" الدعوات تمك ان مؤكدةً  عباس محمود الفمسطيني

 .االسرائيميين المسؤولين من لعدد

 ابو سعيد السفير بالجامعة المحتمة العربية واالراضي فمسطين لشؤون المساعد العام االمين وقال 
 بخطورة التحريضية الدعوات تمك الى تنظر لمجامعة العامة االمانة" إن: صحفي تصريح في عمي
 تشنيا التي المتصاعدة الحرب نطاق في وذلك االخيرة اآلونة في تكررت انيا الى مشيراً " بالغة

 .وقياداتو ومقدساتو وارضو الفمسطيني الشعب عمى االحتالل سمطات

 تبعات وعن عباس الرئيس بحياة المساس عن المسؤولية االسرائيمية الحكومة عمي ابو وحمل 
 من ويمارسونو اعتداءات من المستعمرون يرتكبو ما تصاعد ظل في التحريض ىذا وتداعيات

 .وممتمكاتو الفمسطيني الشعب ابناء ضد االسرائيمي الجيش بحماية ارىاب

 صحيفة الشرق االوسط :لمصدرا
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 الوكالة إن " ألونرواا"لوكالة غوث وتشغيل الالجئين الفمسطيني  العام المفوض كرينبول بيير قال 
 ولكنو ليا، الممنوح األميركي التمويل تقميص بسبب العام ىذا صعبة قرارات اتخاذ إلى اضطرت

 .األخرى المانحة الدول بفضل األزمة وزتجا من األونروا لتمكن ارتياحو عن أعرب

 لألمم العام واألمين المساىمة والحكومات المضيفة الحكومات جميعل الشكر ووجو كرينبول
 مميون 77 إلى دوالر مميون 440 من وخفضو العجز ىذا نتخطى أن استطعنا حيث المتحدة،

 ."وتاريخياً  كبيراً  نجاحاً  األحوال جميع في يعتبر الذي األمر دوالر،

 األزمة من بالرغم والصحة التعميم من األساسية األونروا خدمات عمى الحفاظ أن كرينبول وأوضح
 كان الذي األمر لوظائفيم، الموظفين من عدد لفقدان أسفو عن معبراً  كبيرًا، إنجازاً  كان

 .اضطرارياً 

 برصاص  األونروا طمبة من الجئاً  فمسطينيا طفالً  71الستشياد الشديد حزنو عن كرينبول وعبر
 لممعاناة سياسي حل بإيجاد مطالباً  غزة، قطاع حدود عمى التظاىرات خالل االسرائيمي االحتالل

 .غزة قطاع سكان تواجو التي

 أخبار االمم المتحدة :لمصدرا

  

 حدث في مثل هذا اليوم :  خامساً  
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